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_____________ Nr. ________  
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Vilnius 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

Tikslas 1 

Siekti, kad vaiko ugdymo(si) aplinka būtų kūrybinga diegiant inovatyvias 

technologijas 

Uždaviniai  Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Įstaigos lauko 

teritorijos 

atnaujinimas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naujų lauko 

žaidimo 

įrenginių 

įsigijimas, 

estetinės 

aplinkos 

formavimas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelio-darželio 

„Spragtukas“ sutvarkytos 

vaikų žaidimų aikštelės 

(pašalinti seni įrengimai), 

atlikta žaidimų aikštelių 

metinė kontrolė. Nauji 

įrenginiai vaikų žaidimų 

aikšteliuose ir sukurta 

aplinka leis praturtinti 

vaikų žaidybinę, kūrybinę 

ir eksperimentinę veiklą 

lauke. 

Vaikų žaidimų 

aikšteliuose buvo įrengtos 

supynės, papildomai 

1smėlio dėžė, 

spyruokliniai įrenginiai 

vaikų nameliai, stalai su 

suolais, suoliukai.  

 

 

 

Atlikti lopšelio-darželio 

pastato remonto darbai - 

išorės renovacija: 

Pakeistos durys, laiptų 

aikštelių turėklai, 

pakeistos LED šviestuvai. 

Buvo įrengtas pandusas – 

naudotis tėvams su 

vaikiškais vežimėliais ir 

Savivaldybės 

projektinės 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų 

mokesčio 

lėšos 

 
 

 

 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

 
 

 

 

 

 

 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

departamento 

dir. 2018-05-09 

įsak Nr. A15-

1017/18(2.1.4E-

KS) „Dčl 

investicijų 

projekto“ – 

žaidimo 

aikštelių įrengti 

– 10 tūkst.Eur. 

 

2% lėšos – 3 

tūkst. eur. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

įsak. 2019-04-

08 „Dėl 

investicijų 

projekto 

“Vilniaus m. 

švietimo įstaigų 

remonto darbai“ 



 

 

 

 

 

 

Uždavinys 2 

Vidaus patalpų 

remontas, 

edukacinės 

aplinkos 

gerinimas 

 

 

 

 

 

 

Grupių patalpų 

einamasis 

remontas. 

Baldų keitimas. 

Sanitarinių 

mazgų 

atnaujinimas 

žmonėms turintiems 

judėjimo sutrikimų. 

Atnaujintas vidinis kiemas 

 

 

 
Atliktas remontas ir 

atnaujinti baldai grupėse: 

„Nykštukai“ ir „Gintarėliai“, 

atliktas neplanuotas 

remontas san. mazgų 

grupėse: „Spindulėliai“ ir 

„Drugelių“, tai pat 

„Drugelių“ gr. 

suremontuotos rūbinės 

patalpos ir atnaujinti baldai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neplanuoti darbai: 

Įrengtas spec. ir soc. 

pedagogo kabinetas. 

Nupirkti baldai ir įsigyta 

atitinkanti metodinė 

medžiaga darbui su vaikais. 

 

 

Atnaujinti baldai medicinos 

kabineto 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos 

biudžeto 

lėšos 

– 356,1 tūkst. 

Eur. 

 

 

 

 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

departamento 

direktoriaus 

2019-05-15 įsak 

A15-

1119/19(2.1.4E-

KS) – Projektas 

„Sanitarinių 

mazgų 

atnaujinimas“ – 

8 tūkst. Eur. 

 

 

 

Tėvų mokesčio 

lėšos – 9 tūkst. 

Eur. 

 

 

 

 

 

Tėvų mokesčio 

lėšos - 5 tūkst. 

Eur. 

 

 

 

 
 

Išvada apie 

pasiektą 

tikslą 

 
 

 

 

 

Savivaldybės ir įstaigos biudžeto lėšos yra naudojamos darbo aplinkos ir 

ugdomosios veiklos erdvių modernizavimui 

 
 

Tikslas 2 Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 



Uždaviniai Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Stiprinti vaikų 

sveikatą, 

ugdyti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius 

Vadovautis 

programa 

„Bukime 

sveiki“, bei 

įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programa. 

Stiprinant vaikų sveikatą, 

darželyje reguliariai 

vykdoma rytinė 

gimnastika, kurioje 

dalyvauja visi darželio 

vaikai. 

Darželyje dirba 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

kuri organizuoja 

edukacinės valandėlės 

vaikams, kaip: sveikos 

mitybos principai – „Mano 

pietų lėkštė“, „Daržovių ir 

vaisių svarba“, „Sveika 

mityba ir nutukimo 

prevencija“, Darželio 

vaikai dalyvauja projekto 

vykdyme – „Graži 

šypsena“. 

Vykdomas darželio 

tėveliams stendų 

organizavimas – „Gyvenu 

sveikai“, „Aš švarus“, 

„Peršalimo ligoms – ne“. 

Darželio bendruomenės 

atstovų dalyvavimas 

akcijoje „Nebijok 

pasitikrink, nueik rytoj“ – 

pasaulinės kovos su 

krūties vėžiu 

diena.(„Saulutės“ gr. 

vaikai ir pedagogai) 

Darželio vaikų 

dalyvavimas Lietuvos 

mažųjų žaidynių 

respublikinio projekto 

rungtynėse – I VIETOS 

NUGALĖTOJAI 

Nuo 2019 m. vasario 1 d. 

Darželyje dirba dietistė, 

kuri sudarė naują 

valgiaraštį dėl patiekalų 

paįvairinimo.  

Organizuotas prevencinis 

darbas dėl vaikų 

sergamumo – tėvų 

Įstaigos 

biudžeto 

sąmata 

Tėvų mokesčio 

lėšos – 150,00 

eur. 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



susitikimas su gyd. Aliona 

Galubovskaja, kuri skaitė 

paskaitą tėveliams 

„Peršalimo ligos ir jų 

pasekmės“. 

Organizuotos nemokamos 

paskaitos tėvams: „Kaip 

galiu padėti savo vaikui 

apsisaugoti nuo smurto“, 

„Išmanieji įrenginiai ir 

vaikystė: kaip protingai 

suderinti?“. 

 

 

 

 

 

 

Europos 

socialiniai 

fondai, 

finansuojamas 

projektas 

„Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas“. 

 

 

Išvada apie 

pasiektą 

tikslą 

Darželio ugdytiniai ir pedagogai aktyviai dalyvauja visuose projektuose ugdant 

vaiko sveikos gyvensenos įgūdžius. 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

 

1.1.Aktyvinti ir 

plėtoti švietimo 

pagalbą lopšelio-

darželio ugdytiniams 

turintiems raidos 

sutrikimų ir 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

1.Darbuotojų įgytos 

profesinės 

kompetencijos 

įgyvendinti darbe su 

vaikais turinčiais 

raidos sutrikimų. 

  
 

2. Teikiamų paslaugų 

vertinimas. Viešoji 

komunikacija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta programa 

darbui su vaikais 

naudojant meno 

terapijos metodus 

 
 

 

 

Pravesti pedagogams 

konsultacine valandėlė 

dėl ugdymo tęstinumo 

ir ugdymo programos 

pritaikymo vaikams 

turintiems VPPT 

išvadas 

 
 

 

 

 

Ped. posėdžio 

protokolas  2019-01-

22 Nr.2 

 

 
 

 

 

Pedagogams 

„Riešutėlių“, 

„Saulutės“, 

„Žuvelių“, 

„Drugelių“    ir 

„Gintarėlių“ grupių 

pateikti 

rekomendacijas kaip 

dirbti su spec. 

poreikių turinčiais 

vaikais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organizuoti 

darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą 

 
 

 

 

 

Paruošti Darželio 

informaciniai stendai 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti tėvams 

konsultacijos kalbos ir 

kalbėjimo ugdymo tema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojų, kėlusių 

kvalifikaciją (ne mažiau 

8 ak. val. vienam 

darbuotojui)  

 

 

 
 

 

Darželio 

koridoriuose pateikti 

stendiniai 

pranešimai: „Kalbos 

lavinimo galimybės“ 

, „Apie aktyvųjį ir 

pasyvųjį žodyną“ ir 

t.t. 
 

Pravestas pokalbis 

su Aleksu K., Tomo. 

M. ir Edvino R. 

tėvais . 

Individualus 

pokalbiai su Alanu. 

R. ir Agnės. B. 

tėvais 

Ugdymo priemonių 

gamyba: „Sensorinė 

dėžutė“, „Sensorinis 

maišelis“ 

 
 

 

Dvi mokytojos 

2018-12-14 metais 

N. Bičkauskienė ir 

A. Pukšto baigė 

mokslą ir joms 

suteiktas art-

terapijos specialisto 

Sertifikatas -  „Art-

terapija dirbant su 

vaikais“ 

Logopedo D. 

Kviatkovska ir spec. 

pedagogo M. 

Pupelienės 

dalyvavimas 

seminaruose 

1.2.Edukacinių 

erdvių kūrimas, 

ugdymo aplinkos 

pritaikymas įvairių 

poreikių vaikams 

1.Atnaujinti, turinti 

įstaigos vidaus ir 

išorės erdves 

atitinkančios Lietuvos 

higienos normos HN 

75:2016 reikalavimus. 

Tobulinti edukacinę 

aplinką atliepiančią 

vaikų interesus ir 

poreikius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutartis su UAB 

„Economus“ dėl 

eksploatacinės 

apžiūros vaikų 

žaidimo aikštelių, 

Sutartis su UAB 

„Tuvlita“ dėl vaikų 

žaidimų įrangos 

patikros.  



. 

 

2. Pagerinti ir 

modernizuoti aplinką 

lauko ugdymo 

erdvėse, atsižvelgiant į 

saugos ir sveikatos 

reikalavimus 

 

 

Renovuoti esami 

įrenginiai lauko 

žaidimų aikštelėse 

Pašalinti seni 

įrenginiai. 

Vaikų žaidimo 

aikšteliuose įrengtos 

supynės, 

spyruokliniai 

įrenginiai, stalai su 

suolais, suoliukai, 

papildomai vaikų 

nameliai. 

2% lėšos – 3 tūkst. 

eur. 

1.3.Inicijuoti ir 

koordinuoti įstaigos 

vidaus patalpų 

remontą 

Pagerinti ugdytinių 

ugdymo(si) aplinka 

„Nykštukų“ ir 

„Gintarėlių“ grupėse. 

Nustatytu terminu 

įvykdyti remonto darbai 

užtikrinant efektyvų 

išteklių naudojimą. 

Renovuotos 2 

grupės: „Nykštukai“ 

ir „Gintarėliai“. 

Papildomai atlikti 

remontai grupėse: 

„Spindulėliai“ ir 

„Drugeliai“.Suremon

tuotos san. 

mazgų patalpos. 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

švietimo, kultūros ir 

sporto departamento  

direktoriaus 2019-

05-15 įsak A15-

1119/19(2.1.4E-KS)  

-Projektas 

„Sanitarinių mazgų 

atnaujinimas“ – 8 

tūkst. Eur. 

“Drugelių” 

gr.atliktas remontas 

rūbinės patalpos ir 

pakeisti baldai . 

Tėvų mokėsčių lėšos 

– 20 tųkst. Eur. 
 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Įrengti Art-terapijos kabinetas Dėl lėšų stokos užduoties vykdymas perkeltas į 

2020 metus 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  



 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Remontai: „Spindulėlių“ ir „Drugelių“ grupių 

san. mazgų patalpos 

Pagerinta ugdytinių ugdymo(si) aplinka 

3.2. „Drugelių“ gr. rūbinės patalpos remontas ir 

spintelių atnaujinimas 

Pagerintas ugdytinių ugdymosi aplinka 

3.3. Įrengtas spec ir soc, ugdymo kabinetas Aktyvinti pagalbą ugdytiniams 

turintiems raidos sutrikimų ir spec. 

ugdymo poreikių. 

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius          Gerai              ☐                     

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Tobulinti vadybines kompetencijas 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1Užtikrinti  kokybišką vaikų 

ugdymą(si) rūpinantis 

individualių gebėjimų raiškos 

plėtojimu ir ugdymosi poreikių 

tenkinimu. 

Siekti vaikų ugdymo 

tobulinant pedagogų 

kvalifikaciją. Gilinti 

pedagogų žinias apie 

vaiko saugumą, sveikatos 

stiprinimą.  

Plėtoti ugdymo proceso 

individualizavimą(spec. 

poreikių ugdymas) 

 Pedagogų parengti projektai 

integruojami į ugdomąją veiklą. 

Dalyvauti varžybose, skiepyti 

vaikams sporto ir sveiko 

gyvenimo būdo fizinio 

aktyvumo nauda.  

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių protokolai. Erdvių 

 pritaikymas ir priemonių 

įsigijimas.  

9.2 Gerinti mokymo(si) ir 

ugdymo(si) kokybę, kuriant 

besimokančią bendruomenę 

Vykdyti ugdomosios 

veiklos stebėseną ir 

dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Kokybiškas vaiko raidos 

ir pasiekimų vertinimas. 

refleksija 

Pedagogų dalyvavimas 

seminaruose. 

Lankytų seminarų aptarimas. 

Pagėrės veiklos kokybė ir 

pedagogai sugebės atpažinti 

vaikų poreikius, 

individualizuoti veiklą. 

Dalyvavimas miesto 

renginiuose. 

9.3 Edukacinės aplinkos 

atnaujinimas, modernizavimas. 

Saugios aplinkos kūrimas 

Tobulinti edukacinę 

aplinką atliepiančią vaikų 

interesus ir poreikius. 

Sukurta edukacinė aplinka 

darželio teritorijoje 



Darželio emocinė aplinka 

ir mikroklimatas.  

Kūrybiškumo skatinimas 

kuriant inovacijas 

Įrengti „Sensorinis takelis“ – 

spec. pedagogo ir logopede 

edukacinė erdvė. 

 

9.4.Kokybiškas vaiko raidos ir 

pasiekimų vertinimas. 

Teikiama pagalba spec. 

poreikių vaikams.. Plėtoti  

ugdymo proceso 

individualizavimą. 

Pedagogų refleksija. Parengti 

vaikų segtuvai su vaiko raidos 

ir pasiekimų vertinimais ir 

darbelėmis. Parengti logopedo 

kortelės – patarimai tėveliams 

turintiems vaikų su spec. 

poreikiais.  

9.5.   

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu), 

10.1.Žmogiškieji faktoriai – nedarbingumas, kitos aplinkybės 

10.2.Lėšų trūkumas remonto vykdymui. 

10.3. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 
 


